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Sinteza articolului 

- 150 de studenți au 
participat la 
conferința 
internațională 
„Student în 
Bucovina”, 
organizată de 
Facultatea de 
Inginerie Alimentară 
Suceava  
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18.11.22 

- Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității „Ştefan cel 
Mare” din Suceava a organizat, în perioada 10-11 noiembrie a.c., în 
format hibrid, cea de-a X-a ediție a conferinței internaționale Student în 
Bucovina, desfășurată sub egida Ministerului Educației. 
La această ediție, au participat fizic peste 100 de studenți, de la 
programele de studii de licență, masterat și doctorat de la Universitatea 
”Ştefan cel Mare” din Suceava, și 50 de studenți în format online, de la 
Universitatea de științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, 
Universitatea Națională de Tehnologii Alimentare din Kiev– Ucraina, 
Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți – Ucraina, 
Institutul de Educație și știință în Tehnologii Alimentare – Ucraina, 
Institutul de Inginerie Termofizică al Academiei Naționale de Ştiințe – 
Ucraina, Universitatea din Oradea, Universitatea Tehnică din Cluj 
Napoca – Centrul Universitar Baia Mare, Universitatea Sapientia – 
Miercurea Ciuc, Banca de Gene Suceava. 
Potrivit organiatorilor, evenimentul s-a adresat exclusiv studenților, 
având rolul de a-i ajuta să deprindă interesul și abilitățile necesare pentru 
cercetare, începând de la nivelul studiilor de licență. Prezența studenților 
din alte instituții de învățământ superior românești și din străinătate 
dovedește prestigiul internațional al conferinței și, în același timp, 
reprezintă o nouă oportunitate pentru USV de a dezvolta proiecte 
didactice și de cercetare în parteneriat cu alte centre universitare. 
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- Doi studenți ai USV, 
etnici români din 
Ucraina și Republica 
Moldova, s-au 
adresat 
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- Pentru a marca Anul European al Tineretului, în cadrul programului 
Interreg a fost organizată o sesiune specială de dialog cu tinerii, care s-a 
desfășurat în data de 28 octombrie, la Bruxelles, și a fost dedicată 
preocupărilor și propunerilor lor în contextul luptei de durată pentru 
libertate și pace a Ucrainei. Interreg Europe este un program de 
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participanților 
sesiunii speciale 
Interreg Europe de 
la Bruxelles 

18.11.22 cooperare interregională, cofinanțat de Uniunea Europeană, care se își 
propune să reducă diferențele între nivelurile de dezvoltare, creștere și 
calitate a vieții în și între regiunile Europei. 
Tinerii invitați, Ivan Bacico, etnic român din Republica Moldova, 20 de 
ani, student la USV, Anna Renata Dulher, 19 ani, etnic român din 
Cernăuți, studentă la USV, și Lana Jalagonia, tânără diplomat la 
Ministerul Afacerilor Externe al Georgiei, „ambasadori” ai comunităților 
din țările lor, țări partenere ale programului, au luat cuvântul în cadrul 
conferinței care a încheiat evenimentul anual Interreg, în ziua dedicată 
„Youth4Cooperation”.  „Pacea este mai mult decât absența războiului”, 
a  precizat Daniela Cavini, coordonator de comunicare TESIM (Suport 
Tehnic pentru Implementarea și Managementul programelor ENI CBC) 
și moderator al sesiunii, pe care a inițiat-o după ce a discutat pe larg cu 
tineri voluntari și refugiați din UE și Ucraina. „Ceea ce își doresc tinerii”, 
a continuat Daniela Cavini, „este educație și locuri de muncă, respectarea 
drepturilor, libertatea de a călători, de a învăța, de a trăi. Asta înseamnă 
pacea pentru ei”. [...] 

- Societatea pentru 
Cultura și Literatura 
Română în Bucovina 
organizează 
conferința 
„Personalitatea 
acad. Liviu Ionesi și 
rolul acestuia în 
dezvoltarea geologiei 
românești” la Iași 
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- [...] În acest an, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți, 
una dintre cele mai reprezentative unități de învățământ preuniversitar 
din zonă, sărbătorește 150 de ani de la înființare. Cu această ocazie, 
Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina a organizat 
o serie de manifestări dedicate unor personalități care au absolvit acest 
liceu sau acelor cadre didactice au avut o contribuție deosebită la 
dezvoltarea acestuia. Aceste evenimente au avut un caracter itinerant, 
până acum desfășurându-se conferințe vizând omagierea unor astfel de 
personalități la Suceava, Rădăuți, Sucevița, Bilca, Vicovu de Sus, Voitinel 
etc., locul de desfășurare fiind ales în funcție de relevanța acestuia pentru 
personalitatea evocată. 
Evenimentul din 18 noiembrie 2022 vizează omagierea personalității 
Acad. Liviu IONESI 
Evenimentul din 18 noiembrie 2022 vizează omagierea personalității 
Acad. Liviu IONESI, originar din Frătăuții Vechi (jud. Suceava), 
absolvent al Liceului „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți în anul 1944, 
profesor universitar în cadrul Facultății de Geografie și Geologie din 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, membru al Academiei 
Române. Vor susține prezentări și vor avea intervenții legate de 
personalitatea și activitatea Acad. Liviu IONESI: 
Acad. Mihail VOICU – Academia Română – Filiala Iași; 
prof. univ. dr. Ovidiu Gabriel IANCU – cadru didactic al Facultății de 
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Geografie și Geologie din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și 
Președinte al Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; 
prof. univ. dr. Doru-Toader JURAVLE – fost Director al 
Departamentului de Geografie din cadrul Facultății de Geografie și 
Geologie din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; 
conf. univ. dr. Liviu POPESCU – cadru didactic al Departamentului de 
Geografie din Facultatea de Istorie și Geografie a Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava și Președinte al Senatului Universității „Ștefan cel 
Mare” din Suceava; conf. univ. dr. Viorel IONESI – cadru didactic al 
Facultății de Geografie și Geologie din Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași; [...] 

 


